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DEZE DEELNEMERSOVEREENKOMST (de Overeenkomst) is aangegaan op [datum], 2021 Effectieve Datum,

TUSSEN:

(1) Stichting Lightrec Nederland, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel in gemeente
Zoetermeer, kantoorhoudende aan Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, Nederland, en
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27264457 (LightRec); en

(2) [Bedrijfsnaam], kantoorhoudende aan [Adres en gemeente], ingeschreven in het handelsregister onder
nummer […] en vertegenwoordigd door [naam vertegenwoordiger] (de Aanvrager van
Exportrestitutie);

De partijen bij deze Overeenkomst worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als de Partijen en ieder als een
Partij.

OVERWEGINGEN:

(A) LightRec zorgt namens de producent of importeur voor de inzameling en recycling van energiezuinige
lampen (de Inzameling), voor welke Inzameling de producent of importeur per verkochte energiezuinige
lamp een recyclingbijdrage aan LightRec betaalt;

(B) per 1 januari 2020 is de Exportrestitutieregeling van LightRec, zoals aangehecht als Annex I (de
Exportrestitutieregeling) in werking getreden;

(C) een aanvrager van exportrestitutie die energiezuinige lampen binnen de Europese Unie exporteert of
energiezuinige lampen assembleert in een ander product (bijvoorbeeld een armatuur) en dit product
vervolgens binnen de Europese Unie exporteert, heeft op grond van de Exportrestitutieregeling de
mogelijkheid om exportrestitutie aan te vragen bij LightRec voor energiezuinige lampen waar reeds een
recyclingbijdrage voor is betaald door de producent of importeur aan LightRec (de Exportrestitutie);

(D) de Exportrestitutieregeling heeft tot doel de hoeveelheden op de Nederlandse markt gezette
energiezuinige lampen te corrigeren en reeds betaalde recyclingbijdrage op beheersbare wijze te
restitueren;

(E) LightRec schakelt een uitvoeringsorganisatie in die voor en namens LightRec zal communiceren over de
exportrestitutie in het kader van de Exportrestitutieregeling;

(F) de Aanvrager van Exportrestitutie wenst gebruik te maken van de Exportrestitutieregeling en wenst zich
door middel van deze Overeenkomst te binden aan de voorwaarden zoals opgenomen in de
Exportrestitutieregeling.

PARTIJEN KOMEN OVEREEN als volgt:

1. TOEPASBAARHEID EXPORTRESTITUTIEREGELING

1.1 Partijen verbinden zich in het kader van de aanvraag en verlening van de Exportrestitutie aan de regeling
zoals opgenomen in de Exportrestitutieregeling.

1.2 Voor de uitvoering van de Exportrestitutieregeling maakt LightRec van een uitvoeringsorganisatie. Ten
tijde van het aangaan van deze Overeenkomst is dat Wecycle. LightRec behoudt zich het recht voor
gedurende de looptijd van deze Overeenkomst een andere uitvoeringsorganisatie aan te wijzen en zal dat,
indien die situatie zich voordoet, zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Aanvrager van Exportrestitutie
meedelen.
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1.3 De Aanvrager van Exportrestitutie erkent dat LightRec en/of de uitvoeringsorganisatie als bedoeld in
artikel 1.2 van deze Overeenkomst, uitbetaling van de Exportrestitutie kan weigeren dan wel kan
besluiten tot het terugvorderen van reeds gerestitueerde recyclingbijdragen indien de
exportrestitutieopgave niet voldoet aan de eisen die de Exportrestitutieregeling daaraan stelt.

1.4 LightRec behoudt zich het recht voor de Exportrestitutieregeling gedurende de looptijd van de
Exportrestitutieregeling eenzijdig te wijzigen. LightRec zal de Aanvrager van Exportrestitutie hier
schriftelijk van op de hoogte van stellen.

2. TERMIJN

2.1 Termijn. Deze overeenkomst vangt aan op de Effectieve Datum en eindigt op de dag volgende op de dag
waarop de laatste Exportrestitutie van de Aanvrager van Exportrestitutie is verwerkt c.q. uitbetaald, doch
uiterlijk op 31 december 2023 (de Termijn).

De looptijd van deze overeenkomst wijkt af van de looptijd zoals staat vermeld in de
Exportrestitutieregeling, zodat de Aanvrager van Exportrestitutie in gelegenheid wordt gesteld om
gebruik te maken van de Exportrestitutieregeling in 2023 over het verantwoordingsjaar 2022.

2.2 Beëindiging door LightRec. In afwijking van het in Artikel 2.1, kan LightRec deze Overeenkomst in de
navolgende gevallen door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang beëindigen,
zonder tot enige schadevergoeding in verband met de opzegging te zijn gehouden:

(a) indien een verzoek tot faillietverklaring van de Aanvrager van Exportrestitutie bij de bevoegde
instantie is ingediend;

(b) indien een verzoek tot (voorlopige) surséance van betaling van de Aanvrager van Exportrestitutie
bij de bevoegde instantie is ingediend;

(c) indien de Aanvrager van Exportrestitutie ontbonden of geliquideerd wordt; en

(d) indien de andere Partij in strijd handelt met de Exportrestitutieregeling, dan wel er sprake is van
misbruik.

2.3 Beëindiging door de Aanvrager van Exportrestitutie. In afwijking van het in Artikel 2.1, kan de Aanvrager
van Exportrestitutie deze Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke
ingang beëindigen zonder enige schadevergoedingsverplichting, indien LightRec de
Exportrestitutieregeling wijzigt in het nadeel van de Aanvrager van Exportrestitutie.

3. NIET-OVERDRAAGBAARHEID

3.1 Zonder voorafgaande toestemming van LightRec is de Aanvrager van Exportrestitutie niet gerechtigd zijn
rechten en/of verplichtingen op basis van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te
dragen.

4. OVERIGE BEPALINGEN

4.1 Aanvullingen op of wijzigingen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend geldig wanneer die schriftelijk
door Partijen overeengekomen zijn.

4.2 Afstand van recht in verband met deze Overeenkomst kan slechts geschieden door een daartoe
strekkende kennisgeving. Indien een Partij haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst niet uitoefent,
mag dit niet worden opgevat als rechtsverwerking.
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4.3 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst in rechte onverbindend worden verklaard of, om
welke reden dan ook, anderszins onverbindend mochten blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid en
kracht van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet worden aangetast. In een dergelijk geval
zullen Partijen in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen
die wel verbindend zijn doch die zo min mogelijk afwijken van de onverbindend geachte bepalingen, mede
gelet op het doel en de strekking van die bepalingen en van deze Overeenkomst.

4.4 Partijen doen, voor zover rechtens toegestaan, hierbij uitdrukkelijk afstand van het recht om geheel dan
wel gedeeltelijk de Overeenkomst te ontbinden of gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van deze
Overeenkomst te vorderen of te vernietigen op grond van dwaling, om wat voor reden dan ook, op grond
van artikel 6:228 BW of artikel 6:265 BW, alsmede om wijziging van de Overeenkomst te vorderen op
grond van artikel 6:230 BW.

5. TOEPASSELIJK RECHT | GESCHILLENREGELING

5.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

5.2 Partijen trachten alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst bij
voorkeur in onderling overleg tot een oplossing te brengen, zo nodig met behulp van een in gezamenlijk
overleg te benoemen bemiddelaar (mediator).

5.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst waarvoor door Partijen
geen vergelijk wordt bereikt of redelijkerwijs niet kan worden verwacht, worden beslecht door de
bevoegde rechter te Den Haag.
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ANNEX 1

EXPORTRESTITUTIEREGELING STICHTING LIGHTREC NEDERLAND


